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Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul, CNPJ 
06 960 018/0001-11 sito à Rua Joel Dibo, 267, 2º andar, centro, CEP 79 002-
060, Campo Grande/MS, fundado em 20/08/2004 registrado no livro a-11 sob o 
número 264.944. 
 
Ata da Reunião 151 (centésima quinquagésima primeira) 
 
Aos 05 dias do mês de Dezembro de dois mil e dezenove, às 15 horas e 15 1 

minutos, no auditório da Escola de Saúde Pública-SES/MS, situado na Av. 2 

Senador Filinto Muller, 1480 em Campo Grande – MS, por convocação do 3 

COSEMS/MS reuniu-se 34 Secretários Municipais de Saúde, conforme registro 4 

nas folhas 39 e 40 do livro de presença, sendo a reunião presidida pelo Sr. 5 

Rogério dos Santos Leite, Presidente do COSEMS/MS. Iniciou-se a reunião 6 

com aprovação da pauta desta reunião de nº 151: 1. Pactuações: 7 

1.1Desabilitação do serviço de radioterapia na Santa Casa de Campo Grande. 8 

2. Apresentação e debates: 2.1 Situação do Plano Estadual de Educação 9 

Permanente em Saúde 2019-2020. 3. Informes: 3.1 QualifarSUS 2019. O item 10 

1.1 foi apresentado pelo Sr. Lastória, informa que o Serviço de Radioterapia da 11 

Santa Casa de Campo Grande foi desabilitado e que os serviços serão 12 

prestados pelo hospital do Câncer de Campo Grande. O item 2.1 foi 13 

apresentado pela Sra. Sueli Oliveira da Escola de Saúde Pública/SES, que diz 14 

sobre a Portaria nº1996 de 20 de Agosto de 2007, que dispõe sobre as 15 

diretrizes para implantação da Política Nacional de Educação Permanente em 16 

Saúde. Diz sobre que a CIES está vinculada a Comissão Inter gestores 17 

Bipartite (CIB) e é um espaço de apoio para o planejamento, monitoramento e 18 

avaliação das atividades de educação permanente em saúde do SUS e que 19 

Coordenação da CIES é exercida por um representante da Direção Geral da 20 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SES/MS. Fala da elaboração do 21 

Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (2019 – 2022), que foi 22 

construído de forma ascendente e participativa dos municípios do Estado, 23 

contento as necessidades de educação permanente. Diz que após o 24 

diagnóstico das necessidades de educação permanente em saúde nas redes 25 

de Atenção Básica, construíram-se as linhas de ação: Educação na Saúde, 26 

Atenção e Cuidados à Saúde e Gestão em Saúde. Diz que o objetivo é 27 

fortalecer a política de educação permanente nas redes de atenção à saúde. 28 

Diz sobre a portaria 3342 de 07/12/2017, sobre o Incentivo financeiro de 29 

custeio para a execução de Ações de Educação Permanente em Saúde pelas 30 

Equipes de Atenção Básica. Finaliza informando que 41 municípios aderiram 31 

ao projeto. Região de Campo Grande: Anastácio, Bodoquena, Caracol, 32 

Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Jaraguari, Pedro Gomes, Miranda, 33 

Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Porto Murtinho, 34 

Sidrolândia e Terenos. Região de Dourados: Amambai, Aral Moreira, Angélica, 35 

Antônio João, Douradina, Dourados, Japorã, Jateí, Iguatemi, Ivinhema, Itaporã 36 

Laguna Caarapã, Batayporã, Deodápolis, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Ponta 37 

Porã, Glória de Dourados e Vicentina. Região de Três Lagoas: Cassilândia, 38 

Água Clara, Bataguassu, Inocência, Selvíria, Três Lagoas. Região de Corumbá: 39 

Corumbá. Nos informes, o item 3.1 foi apresentado pela Sra. Natália 40 

informações e Orientações e Prazos quanto à nova habilitação ao Eixo 41 

Estrutura do QUALIFAR-SUS. Diz que o Programa Nacional de Qualificação da 42 

Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (QUALIFARSUS), 43 
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instituído pelo art. 574 da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de 44 

setembro de 2017, tem por finalidade contribuir para o processo de 45 

aprimoramento, implementação e integração sistêmica das atividades da 46 

Assistência Farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando uma 47 

atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada. Que o 48 

QUALIFAR-SUS está organizado em 4 (quatro) eixos, com os seguintes 49 

objetivos: I - Eixo Estrutura: contribuir para a estruturação dos serviços 50 

farmacêuticos no SUS de modo que estes sejam compatíveis com as 51 

atividades desenvolvidas na assistência farmacêutica; II - Eixo Educação: 52 

promover a educação permanente e a capacitação dos profissionais na lógica 53 

das Redes de Atenção à Saúde; III - Eixo Informação: disponibilizar 54 

informações que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e avaliação 55 

das ações e serviços da Assistência Farmacêutica; IV - Eixo Cuidado: inserir a 56 

Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas visando a resolutividade das 57 

ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos 58 

relacionados à farmacoterapia. Diz da publicação da Portaria nº 3.038/GM/MS, 59 

de 21 de novembro de 2019, abre-se nova seleção para contemplar 652 60 

municípios brasileiros, atingindo assim 63,09% dos municípios brasileiros 61 

habilitados no Programa QUALIFAR-SUS ao final de 2019. Diz que para o 62 

estabelecimento de valores de investimento serão utilizados os seguintes 63 

critérios: Porte 1 - municípios com até 5.000 (cinco mil) habitantes: R$ 64 

25.239,31 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e um 65 

centavos); Porte 2 - municípios com 5.001 (cinco mil e um) a 10.000 (dez mil) 66 

habitantes: R$ 29.092,64 (vinte e nove mil noventa e dois reais e sessenta e 67 

quatro centavos); Porte 3 - municípios com 10.001 (dez mil e um) a 20.000 68 

(vinte mil) habitantes: R$ 35.083,13 (trinta e cinco mil oitenta e três reais e 69 

treze centavos); Porte 4 - municípios com 20.001 (vinte mil e um) a 50.000 70 

(cinquenta mil) habitantes: R$ 45.654,23 (quarenta e cinco mil seiscentos e 71 

cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos); Porte 5 - municípios com 72 

50.001 (cinquenta mil e um) a 100.000 (cem mil) habitantes: R$ 60.816,00 73 

(sessenta mil oitocentos e dezesseis reais); Porte 6 - municípios com 100.001 74 

(cem mil e um) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes: R$ 65.387,14 (sessenta 75 

e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos). Diz que o 76 

porte populacional do município será determinado de acordo com a população 77 

esmada nos referidos entes federativos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 78 

Estatística - IBGE para ano de 2018. Afirma que o recurso de custeio será de 79 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), independentemente do porte 80 

populacional do município, que o repasse do recurso de investimento será 81 

efetuado em parcela única, uma única vez e que seu repasse no ano da 82 

habilitação (2019), será em parcela única de R$ 24.000,00. E que nos anos 83 

subsequentes, condicionado ao envio de dados à BNAFAR* será efetuado os 84 

repasses com periodicidade trimestral, denominados de “ciclos”: 1º ciclo – 85 

dados referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro; 2º ciclo – 86 

dados referentes aos meses de fevereiro, março e abril; 3º ciclo – dados 87 

referentes aos meses de maio, junho e julho; e 4º ciclo – dados referentes aos 88 

meses de agosto, setembro e outubro. Para enviar os dados à BNAFAR, o 89 

município: I - o faz automaticamente se utilizar o Sistema Hórus (informações 90 

disponíveis em: < http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/sistema-91 

horus>); II- caso utilize outro sistema, pode fazê-lo via Web Service 92 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde informações disponíveis em :  93 
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http://saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/base-nacional-94 

dedados/sistemas/web-service?view=default. Diz que é vedada a utilização 95 

para aquisição de medicamentos e insumos., que os recurso investimento pode 96 

ser utilizados na aquisição de mobiliários e equipamentos necessários para 97 

estruturação das Centrais de Abastecimento Farmacêutico e Farmácias no 98 

âmbito da Atenção Básica e os recurso de custeio podem ser utilizado para 99 

serviços e outras despesas de custeio relacionadas aos objetivos do Eixo 100 

Estrutura do Programa QUALIFAR-SUS, priorizando a garantia de 101 

conectividade para utilização do Sistema HÓRUS e outros sistemas. Diz que 102 

devem aplicar os recursos financeiros recebidos do Qualifar-SUS em até um 103 

ano após o recebimento e que a prestação de contas é via Relatório Anual de 104 

Gestão (RAG). Diz que em Mato Grosso do Sul serão disponibilizadas 11 105 

vagas. Os municípios elegíveis são: 01 município porte 1; 03 município porte 2; 106 

02 município porte 3; 04 município porte 4; 01 município porte 5. São os 107 

municípios elegíveis: Alcinópolis, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do 108 

Taboado, Bandeirante, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, 109 

Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, 110 

Deodápolis, Dourados, Eldorado, Fatima do Sul, Glória de Dourados, Guia 111 

Lopes da Laguna, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Ladário, Ivinhema, 112 

Jardim, Ladário, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Alvorada do 113 

Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul ,Paraíso das Águas, Paranaíba, 114 

Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Santa Rita do Pardo, São 115 

Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Selvíria, Sonora, Taquarussu e Vicentina. 116 

Informa que a Secretaria Municipal de Saúde interessada na habilitação para o 117 

recebimento do incentivo financeiro do Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS 118 

deverá se inscrever preenchendo e realizando o envio eletrônico do formulário 119 

disponível no sítio eletrônico < http://saude.gov.br/saude-de-a-z/Qualifar-SUS > 120 

a parte da publicação da Portaria nº 3.038/GM/MS, de 21 de novembro de 121 

2019 (25 de novembro de 2019) até 23h59min (horário de Brasília) do dia 5 de 122 

dezembro de 2019. Importante: A efetivação da inscrição não garante a 123 

habilitação do Município para recebimento dos recursos que trata a Portaria nº 124 

3.038/GM/MS, de 21 de novembro de 2019. Informa também que a 125 

classificação dos municípios em ordem crescente de Índice de 126 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM.  Aplicado o critério do IDHM 127 

conforme acima mencionado e havendo casos de empate, os seguintes 128 

critérios serão aplicados consecutivamente para desempate na classificação 129 

dos municípios: Município que usa o Sistema Hórus ou envia dados à Base 130 

Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica 131 

(BNAFAR) pelo serviço de envio de dados (Web Service). Diz que realizada a 132 

etapa de seleção dos municípios, o Ministério da Saúde publicará portaria que 133 

habilita os municípios a receberem recursos destinados ao Programa 134 

QUALIFAR-SUS, Eixo Estrutura, no ano de 2019, em que constará a lista dos 135 

municípios selecionados e os respectivos valores dos recursos de investimento 136 

e custeio em parcela única referente ao ano de 2019 que serão repassados. 137 

Para receber esse recurso, os municípios que constarem na lista de municípios 138 

habilitados deverão encaminhar devidamente preenchido e assinado, por via 139 

eletrônica, o termo de adesão (conforme Anexo I da Portaria nº, novembro de 140 

2019) que ficará disponível no sítio eletrônico http://saude.gov.br/saude-de-a-141 

z/Qualifar-SUS. O prazo para o envio do temo de adesão será de 05 (cinco) 142 

dias a contar da data de publicação da portaria de habilitação, até 23h59min do 143 

http://saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/base-nacional-dedados/sistemas/web-service?view=default
http://saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/base-nacional-dedados/sistemas/web-service?view=default
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/Qualifar-SUS
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/Qualifar-SUS
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/Qualifar-SUS
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horário de Brasília. Informa a relação dos municípios que já fizeram suas 144 

inscrições ate as 17h00minhs do dia 27/11/2019: Bataguassu (Porte 4), Bela 145 

Vista ( Porte 4), Cassilândia (Porte 4), Corumbá (Porte 6), Costa Rica (Porte 4), 146 

Coxim (Porte 4), Eldorado (Porte 3), Inocência (Porte 2), Jardim (Porte 4), 147 

Paraíso das Águas (Porte 2), Pedro Gomes (Porte 2), Vicentina (Porte 2). Nada 148 

mais havendo a ser discutida, a reunião foi encerrada e esta Ata Lavrada vai 149 

assinada por mim, Júlio Maria da Silva, Secretário Executivo do COSEMS/MS, 150 

sendo que os demais membros registram presença em livro Ata próprio. 151 


